
Svet Pomurske razvojne regije 

 
Murska Sobota, 8. 10. 2018 

 

VABILO NA SEJO 

»SVETA POMURSKE RAZVOJNE REGIJE«, 

 

ki bo v torek, 16. 10. 2018 ob 9. uri 

Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, Vrt spominov in tovarištva, Petanjci 19, 9251 Tišina 

 

 

Spoštovani! 

 

Skladno s 7. in 8. členom Poslovnika o delovanju Sveta pomurske razvojne regije sklicujem 75. redno 

sejo:  

 

DNEVNI RED:  

1. Potrditev zapisnikov prejšnjih sej:  
- zapisnik skupne seje RSR in SR (73. redna seja) z dne 7.6.2018, 
- zapisnik 74. redne seje SR z dne 21.6.2018 

2. Uvodni pozdrav in kratka predstavitev Ustanova dr. Šiftarjeve fundacije 
3. Imenovanje predstavnika SR v Projektni svet Lendava EPK 2025 
4. Informacija o poteku aktivnosti o 100 – letnici priključitve Prekmurja matični državi 
5. Informacija o poteku izvajanja DRR – priprava dokumentacije za NPO 
6. Informacija o programskem obdobju 2021-2027 
7. Privabljanje investicij v pomurske občine 
8. Stališče SR do aktualnega Navodila SVRK z dne 4.6.2018 
9. Informacija o kolesarski dirki po Sloveniji 2019 (predlog etape po Pomurju) 
10. Razno  

 
Prosimo, da se seje zanesljivo udeležite oz. pošljete zastopnika s pisnim pooblastilom.  

 

Prosimo, da nam do ponedeljka, 15. oktobra 2018 sporočite svojo prisotnost ali odsotnost na seji. 

 

 

Lep pozdrav! 

                              PREDSEDNIK SR  

  Iztok Fartek, župan Občine Šalovci, l. r. 

 

 

Vabljeni: 

▪ člani SR (pomurski župani), 
▪ predsednik RSR, 
▪ g. Ernest Ebenšpanger, predsednik uprave in g. Marjan Šiftar, podpredsednik uprave, 

k tč 2, 
▪ predstavnik/-ica Občine Lendava, k tč 3, 
▪ dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota, k tč 4, 
▪ g. Bojan Vogrinčič, direktor LEA Pomurje, k tč 8, 
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▪ g. Bogdan Fink, direktor KK Adria Mobil, k tč 9, 
▪ g. Marjan Maučec, državni svetnik, 
▪ pomurski poslanci, 
▪ pomurski člani Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, 
▪ skrbnik regije MGRT, 
▪ območne razvojne agencije,  
▪ mediji. 
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OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA 

1. Potrditev zapisnikov prejšnjih sej 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Zapisnik skupne seje RSR in SR 
(73. redne seje) z dne 7.6.2018 
 
Zapisnik 74. redne seje SR z 
dne 21.6.2018 
 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije potrjuje 
zapisnik skupne seje RSR in SR (73. 
redne seje) z dne 7.6.2018 in zapisnik 
74. redne seje SR z dne 21.6.2018 v 
predloženi obliki.  
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  
 

 
SR potrjuje zapisnik skupne seje RSR in SR (73. redne seje) z dne 
7.6.2018, ki je priloga gradivu. 
 
SR potrjuje zapisnik 74. redne seje SR z dne 21.6.2018 v predloženi 
obliki.  
 
 

 

2. Uvodni pozdrav in kratka predstavitev Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi Ustanove dr. 
Šiftarjeva fundacija. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 
 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene s strani gostitelja na 
sami seji. 
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3. Imenovanje predstavnika SR v Projektni svet Lendava EPK 2025 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
Poziv k imenovanju 
predstavnika sveta regije v 
projektni svet Lendava EPK 
2025 z dne 6.9.2018 
 
Dogovor o sodelovanju pri 
projektu Lendava – EPK 2025 z 
dne 24.8.2019 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije za 
predstavnika sveta regije v Projektni 
svet EPK 2025 imenuje vsakokratnega 
predsednika SR. 
 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi v okviru projekta 
Lendava – evropska prestolnica kulture 
2025. 
 
 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

Občina Lendava je dne 6.9.2018 Svet Pomurske razvojne regije z 
dopisom št. 024-0013/2017-42, s ciljem po uresničevanju zadanih 
aktivnosti pri projektu Lendava – EPK 2025 in na podlagi 
podpisanega dogovora o sodelovanju pri projektu Lendava – EPK 
2025 z dne 24.8.2018, pozvala k imenovanju predstavnika SR v 
Projektni svet Lendava EPK 2025. 
 
Predlog za predstavnika SR: vsakokratni predsednik SR. Za 
aktualnega predstavnika SR je predlagan g. Iztok Fartek, župan 
Občine Šalovci. 
 
Projektni svet Lendava EPK 2025 bo potrjeval strateške cilje, 
sprejemal strategije za njihovo uresničitev in zagotavljal pogoje za 
izvajanje projekta. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 

 

4. Informacija o poteku aktivnosti o 100-letnici priključitve Prekmurja matični državi 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
Informacija o delu 
iniciativnega odbora 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z nadaljevanjem aktivnosti v 
zvezi s pripravo Programa obeleževanja 
100-letnice združitve prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom. 
 
Člani sveta regije bodo do 30. 10. 2018 
na elektronsko pošto 
natalija.cigut@ris.si posredovali 
podatke o načrtovanih dogodkih v 

Podrobnejše informacije o delu Iniciativnega odbora za pripravo 
aktivnosti ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matičnemu 
narodu bodo podane na sami seji. 
 
 

mailto:natalija.cigut@ris.si
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okviru obeleževanja 100. obletnice, ki 
bodo izvedeni na območju njihovih 
občin. 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

 

5. Informacija o poteku izvajanja DRR – priprava dokumentacije za NPO 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s potekom aktivnosti izvajanja 
DRR, podrobneje z aktivnostmi priprave 
dokumentacije in vloge za neposredno 
potrditev operacij. 
 
Svet Pomurske razvojne regije pričakuje 
od nosilcev projektov iz DRR, da aktivno 
in ažurno pripravljajo dokumentacijo in 
vlogo za NPO, s ciljem čimprejšnje 
predložitve na pristojno ministrstvo. 
 
 …..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Dogovor za razvoj Pomurske razvojne regije, ki vključuje 19 
najpomembnejših regijskih projektov, je bil podpisan dne 
4.7.2018.  
 
V mesecu septembru (19.9.- 21.9.2018) je bilo s strani MGRT v 
Lipici organizirano delovno srečanje, tudi na tematiko dogovora o 
razvoju regij.  
 
Predstavitev dogovora za razvoj regij, s poudarkom na regijskih 
projektih kolesarskih povezav, je bila s strani MGRT in MZI 
predstavljena tudi v okviru sejma MOS v Celju, dne 12.9.2018. 
 
Razvojni center Murska Sobota je dne 28.9.2018 organiziral 
delovni sestanek s predstavniki MGRT in nosilci projektov DRR v 
okviru PN 3.1. Spodbujanje podjetništva na temo priprave 
dokumentacije in vloge za NPO (konkretno). 
 
Zavod za turizem in razvoj Lendava je delovni sestanek na temo 
priprave dokumentacije in vloge za NPO organiziral dne 2.10.2018, 
s predstavniki MZI in nosilci projektov DRR v okviru PN 4.4. 
Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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6. Informacija o programskem obdobju 2021-2027 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
Program priprave RRP 
Pomurje 2021-2027 (sprejet 
na 29. dopisni seji RSR) 
 
Operativni načrt o sodelovanju 
ministrstev pri pripravi RRP za 
obdobje 2021-2027 z dne 
4.7.2018 in sklep Vlade RS z 
dne 5.7.2018 
 
Poziv MGRT predsednikom 
RSR in RRA za začetek 
postopkov priprave RRP 2021-
2027 z dne 5.7.2018 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z informacijo o evropski 
kohezijski politiki za novo programsko 
obdobje 2021-2027. 
 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil s Programom priprave 
Regionalnega razvojnega programa 
Pomurje 2021-2027. 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Evropska unija je v začetku maja objavila večletni finančni okvir za 
programsko obdobje 2021-2027 ter konec maja predloge 
zakonodajnih uredba za izvajanje evropske kohezijske politike v 
prihajajočem programskem obdobju. 
 
Regionalni razvojni program se sprejme za programsko obdobje, ki 
je enako obdobju finančne perspektive Evropske unije. 
 
Vlada RS je na svoji 183. redni seji dne 5.7.2018 obravnavala 
Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih 
razvojnih programov (RRP) za obdobje 2021-2027. S tem so bili s 
strani države dani pogoji za začetek priprave RRP za obdobje 2021-
2027. 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je predsednike 
RSR in RRA dne 5.7.2018 pozvalo k začetku postopkov priprave RRP 
2021-2027 v skladu s 13. členom Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 
46/16) in Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, 
št. 69/12 in 78/15). V skladu s 7. členom Uredbe je prvi korak 
sprejem sklepa o pripravi RRP 2021-2027 in Programa priprave 
RRP 2021-2027.  
Rok za sprejem sklepa in programa priprave je bil v skladu z 
Operativnim načrtom o sodelovanju ministrstev pri pripravi RRP za 
obdobje 2021-2027 31.8.2018. 
 
Razvojni svet Pomurske regije je na svoji 29. dopisni seji dne 
31.8.2018 sprejel sklep o pripravi RRP 2021-2027 in Program 
priprave RRP 2021-2017. 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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7. Privabljanje investicij v pomurske občine 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z aktivnostmi privabljanja 
domačih in tujih investitorjev v regijo. 
  
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Aktivnosti promocije in privabljanja domačih in tujih investitorjev 
v regijo izvaja Razvojni center Murska Sobota v okviru Programa 
spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010-
2019. 
 
Na seji bo predstavljen pristop k oblikovanju investicijskih 
priložnosti, s katerimi v sklopu ZRPPR1019 nagovarjamo tuje in 
domače investitorje. 
 

 

8. Stališče SR do aktualnega navodila SVRK z dne 4.6.2018 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
Navodilo SVRK z dne 4.6.2018 

 
Svet Pomurske razvojne regije zahteva 
preklic Navodil v zvezi z uveljavljanjem 
stroškov osebja v primeru poslovodečih 
oseb (direktorjev), ki veljajo od 4. 6. 
2018 in jih je podpisala »Nacionalna 
kontrola«. 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Navodilo SVRK z dne 4.6.2018 v okviru programov evropskega 
teritorialnega sodelovanja omejuje stroške osebja v primeru 
poslovodečih oseb (direktorjev) v višini največ 30% bruto plače. 
 
 
 
 
 
 
 
Podrobnejše informacije bodo predstavljene na sami seji. 
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9. Informacija o kolesarski dirki po Sloveniji 2019 (predlog etape po Pomurju) 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije se je 
seznanil z informacijo o kolesarski dirki 
po Sloveniji v letu 2019 ter s predlogom 
organizacije etape dirke v Pomurju. 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami…  

Organizator dirke po Sloveniji je KK Adria Mobil. Letošnja 
kolesarska dirka po Sloveniji je potekala tudi v Pomurju, in sicer: 1. 
etapa dne 13.6.2018. 
 
V pripravi je že Kolesarska dirka po Sloveniji za naslednje leto.  
 
Na seji bo tako podan predlog organizacije ene izmed etap 
Kolesarske dirke po Sloveniji v letu 2019 v Pomurju, s poudarkom 
na koristih za regijo, skozi promocijo regije in kolesarskega turizma 
v regiji. 

 

10.  Razno 

 PREDLOG SKLEPA OBRAZLOŽITEV  

 
 
 
 

 
Svet Pomurske razvojne regije …. 
 
 
…..z naslednjimi pripombami in 
dopolnitvami… 

 
 

 


